1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.

Implantação de placa de obra (1,25 x 2,00m)
A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os
dados da obra. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior
placa existente na obra, respeitadas as seguintes medidas: 1,25m x 2,00m.
A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.
Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com
altura livre de 2,50m).
A medição deste serviço será por m².
1.2.

Serviços topográficos para pavimentação
Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho a ser executado, locando
todos os elementos necessários à execução, constantes no projeto. Deverá prever a
utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à perfeita
marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e execução dos serviços de
acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos.
A medição deste serviço será por m² de área locada.

1.3.

Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos
A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e
instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras.
A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das
máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.
A medição deste serviço será por unidade.

1.4.

Administração local de obra
O serviço se dá através de custos com materiais de escritório, consumos de água,
telefone, luz. Também os serviços de um engenheiro que irá acompanhar a obra,
encarregado geral, vigia noturno, mestre de obras, técnico de segurança do trabalho e
automóvel para deslocamento na obra.
A medição deste serviço será por mês.

2. CAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1

Limpeza e varrição de pista
São objetos desta especificação os serviços de limpeza, varrição e lavagem de pista
existente, para fins de preparação de pista para aplicação de revestimento.
As operações de limpeza, varrição e lavagem de pista, serão executadas mediante a
utilização de equipamentos adequados (caminhão pipa, vassoura mecânica com trator
agrícola) complementados com o emprego de serviços manuais.
Estes serviços serão medidos em função da área em m².

Pintura de ligação com RR-2C
Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre o calçamento
existente, visando promover a aderência entre esta camada e o revestimento a ser
executado.
Para a varredura da superfície a receber pintura de ligação utilizam-se, de
preferência, vassouras mecânicas.
A taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,4 a 0,6 l/m², que será verificado pelo
menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja”.
A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material
betuminoso em quantidade uniforme.
As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante.
Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil
observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e
correções localizadas.
O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O
depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso
a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.
A pintura de ligação será medida através da área executada, em m².

2.2

2.3

Camada asfáltica com CBUQ (e=3,5cm), exclusive transporte
Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e comprimido a quente sobre a primeira camada e com a pintura de ligação já
executada e liberada.
A espessura será de 3,5 cm compactados conforme especificado no projeto.
Para este serviço estão previstos os seguintes equipamentos:
• Usina de asfalto;
• Rolos compactadores lisos e com pneus;
• Caminhões;
• Motoniveladora com controle eletrônico;
• Placa Vibratória;
• Rolo Tanden.
Serão verificadas duas temperaturas do C.B.U.Q.:
• Na usinagem, e
• No espalhamento.
•
•

Material a ser utilizado:
CAP 50/70;
Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na granulometria especificadas
pelo DAER.
O concreto betuminoso usinado a quente será medido em tonelada.
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•
•

2.4

Transporte de C.B.U.Q. - DMT 53 km:
Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina
apropriada. Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção superior
de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não
se poder utilizar na pista.
O material será transportado para uma DMT média de 53 km.
Os serviços de transporte de CBUQ serão medidos em tonelada de material
transportado na pista.
2.5

Pintura de ligação - exclusive asfalto
Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a camada de
regularização já executada, visando promover a aderência entre esta camada e o
revestimento a ser executado.
Para a varredura da superfície a receber pintura de ligação utilizam-se, de
preferência, vassouras mecânicas.
A taxa a ser utilizada deverá variar entre 0,4 a 0,6 l/m², que será verificado pelo
menos uma taxa de aplicação através de ensaio adequado “bandeja”.
A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material
betuminoso em quantidade uniforme.
As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante.
Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil
observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e
correções localizadas.
O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O
depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso
a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.
A pintura de ligação será medida através da área executada, em m².

2.6

Camada asfáltica com CBUQ (e=4cm), exclusive transporte
Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e comprimido a quente sobre a primeira camada e com a pintura de ligação já
executada e liberada.
A espessura será de 4 cm compactados conforme especificado no projeto.
Para este serviço estão previstos os seguintes equipamentos:
• Usina de asfalto;
• Rolos compactadores lisos e com pneus;
• Caminhões;
• Vibroacabadora;
• Placa Vibratória;
• Rolo Tanden.

Serão verificadas duas temperaturas do C.B.U.Q.:
Na usinagem, e
No espalhamento.

Material a ser utilizado:
• CAP 50/70;
• Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na granulometria especificadas
pelo DAER.
O concreto betuminoso usinado a quente será medido em tonelada.
2.7

Transporte de C.B.U.Q. - DMT 53 km:
Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina
apropriada. Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção superior
de maneira a evitar que a temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não
se poder utilizar na pista.
O material será transportado para uma DMT média de 53 km.
Os serviços de transporte de CBUQ serão medidos em tonelada de material
transportado na pista.
2.8

Ensaio de concreto asfáltico:
Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à
metodologia indicada pelo DAER e satisfazer as Especificações em vigor.
Os ensaios a serem realizados são:
Ensaio Marshall – Mistura betuminosa a quente;
Ensaio de equivalente em areia – solos;
Ensaio de granulometria do agregado;
Ensaio de granulometria do Filler;
Ensaio de tração por compressão diametral – misturas betuminosas;
Ensaio de densidade do material betuminoso.
O ensaio será medido por tonelada de asfalto aplicado na pista.

3. SINALIZAÇÃO
3.1

Limpeza da superfície para aplicação de sinalização
Consiste na execução de limpeza por meio de vassouras mecânicas no local onde será
executada a pintura de sinalização horizontal.
Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se
remover todo material pulverulento que poderá implicar em problemas entre a tinta e o
pavimento o ocorrer patologias futuras.
Os serviços de limpeza serão medidos por m² aplicados na pista.

3.2

Sinalização horizontal tinta acrílica, cor amarela, eixo - contínua (l=12cm)
Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os limites da
pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de
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tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor amarelo “ambar”,
espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT.
No eixo da pista, deverá ser executada uma sinalização horizontal na cor amarela,
simples e contínua (conforme projeto em anexo), com 12 cm de largura, delimitando as
faixas de sentidos opostos.
A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por pessoal
habilitado.
A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por aspersão
simples, pois apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte
aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual
diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro.
Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicados na pista.
3.3

Sinalização horizontal tinta acrílica, cor branca, bordos - contínua (l=12cm)
Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os limites da
pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de
tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor branca, espessura
de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT.
No bordo da pista deverá ser executada uma sinalização horizontal na cor branca,
simples e contínua (conforme projeto em anexo), com 12 cm de largura, delimitando a área
de pista e estacionamento.
A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado e por pessoal
habilitado.
A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por aspersão
simples, pois apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte
aderência ao pavimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual
diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de esferas de vidro.
Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicados na pista.

3.4

Sinalização horizontal áreas especiais
Consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os pedestres
ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias são conhecidas
como “faixas de segurança” e serão executadas em locais indicados nos projetos. Também
será executada uma sinalização horizontal demarcando o estacionamento oblíquo, conforme
projetos em anexo.
A faixa de segurança será executada com tinta acrílica na cor branca com as medidas
de 4,00m x 0,40 m, com espaçamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm e padrão 3,09
da ABNT.
Além da faixa de segurança será executado uma Faixa de Retenção com largura de
0,40m. Será localizada a uma distância de 1,60m antes da faixa de segurança, nos dois
lados da faixa (apenas no lado do sentido do veiculo), conforme o projeto em anexo, com
espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT.
A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.
Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista.

3.5 Placa tipo A 32b (passagem pedestres), inclusive suporte metálico 2 ½”
h=2,20m, L=50cm
A placa A 32b (passagem de pedestres) é uma placa de advertência. Tem a função de
fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar comportamentos
adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de trafego e orientar os
usuários da via. As placas de advertência (GTGT totalmente refletiva) possuem fundo
amarelo, bordas e símbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no Manual
Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trânsito.
A sinalização vertical é composta por placas de sinalização que tem por objetivo
aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações
aos usuários da via.
As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia. A
reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a
aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite.
A placa A 32b terá L=50cm.
Os suportes das placas serão metálico Ø 2 1/2” , com altura livre mínima de 2,20 m.
A execução dos serviços deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de
Sinalização de Trânsito Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação e Volume II –
Sinalização Vertical de Advertência do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
A medição deste serviço será por unidade aplicada na pista.

3.6
Placa tipo R-19 regulamentação (velocidade máxima), completa com
suporte metálico 2 ½” h=2,20m, D=50cm
A placa R 19 (velocidade máxima permitida) é uma placa de regulamentação. Tem a
função de orientar os condutores. As placas de regulamentação (GTGT totalmente refletiva):
tem por finalidade informar sobre as limitações, proibições ou restrições, regulamentando o
uso da rodovia.
A sinalização vertical é composta por placas de sinalização que tem por objetivo
aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações
aos usuários da via.
As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia. A
reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a
aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite.
Terão fundo branco refletivo, orla e tarja vermelhas refletivas, com inscrições ou
símbolos pretos não refletivos.
A placa R 19 terá D=50cm.
Os suportes das placas serão metálico Ø 2 1/2” , com altura livre mínima de 2,20 m.
A execução dos serviços deve atender aos requisitos do Manual Brasileiro de
Sinalização de Trânsito Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação e Volume II –
Sinalização Vertical de Advertência do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
A medição deste serviço será por unidade aplicada na pista.
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4. SERVIÇOS FINAIS
4.1

Rampa de acesso a cadeirantes - hexagonal
As rampas de acesso a cadeirantes devem obedecer à NBR 9050:2004, conforme
descrição abaixo.
As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com ou
sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres. Não deve haver
desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável.
Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de
pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). A largura dos
rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres, quando o fluxo
de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m. Em locais onde o
fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver interferência que
impeça o rebaixamento da calçada em toda a extensão da faixa de travessia, admite-se
rebaixamento da calçada em largura inferior até um limite mínimo de 1,20 m de largura de
rampa (Figura 01).
Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal,
admite-se o rebaixamento total da calçada na esquina.
Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar
alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado
pelo rebaixamento, de no mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20 m. As abas laterais dos
rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m e compor planos inclinados
de acomodação. A inclinação máxima recomendada é de 10%.
Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos,
as abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no
mínimo 1,20 m, sendo o recomendável 1,50 m.
A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso. Deve ser
integrada ao piso, não havendo desnível entre as superfícies do piso e da sinalização tátil.
A medição deste serviço será por unidade aplicada na pista.

Figura 01
4.2

Pintura de meio-fio (caiação):
Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre todos os meios
fios executados nas ruas. A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por
pessoal habilitado.
Os serviços de pintura serão medidos por m² aplicado no meio fio.
Limpeza final da obra
Esta especificação se aplica na retirada de todo e qualquer entulho que ficar na obra
após a sua conclusão.
Deverá ser separado, carregado e colocado para uma área previamente definida e
liberada pela fiscalização.
Estes entulhos serão carregados por transportadores tipo caminhão basculantes.
A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m² de plataforma
concluída.
4.3

Observação: No momento da medição/fiscalização, caso haja algum serviço que
esteja em desacordo com os projetos e especificações técnicas, estes não serão medidos,
devendo a CONTRATADA providenciar imediatamente a sua correção. Somente nas
próximas medições estes serviços serão pagos.
Para a liberação da última medição, a CONTRATADA deverá apresentar o Laudo do
Controle Tecnológico da Espessura, Composição e Resistência do asfalto.
A PMC emitirá o Termo de Recebimento Provisório na conclusão dos serviços, total ou
parcial, e após 90 dias da conclusão total será emitido o Termo de Recebimento Definitivo
da obra e atestado de capacidade técnica, mediante a apresentação da CND e INSS e a
eliminação de quaisquer pendências contratuais ou de serviço. A CONTRATADA permanece
responsável pelos serviços, após a conclusão, nos termos do Código Civil e Código de Defesa
do Consumidor.
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